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Introducció

Des de l’aparició del cinematògraf a la fi del segle XIX han estat molts els ci-

neastes que han experimentat amb diferents formes d’expressió mitjançant

el cel·luloide. Aquest dispositiu no només va ser utilitzat com a mer objec-

te de transmissió de relats basats en estructures clàssiques. Per als cineastes

d’avantguarda, el cinematògraf va ser una eina amb la qual van poder anar

més enllà i mostrar, per mitjà de la imatge en moviment, les arts més tradici-

onals, com la pintura o les arts escèniques.

Per això, com a evolució natural de les arts, el cinematògraf va aconseguir

en els orígens de la seva existència aglutinar diferents arts en un de sol: el

cinema. Amb l’aparició del cinema i en el seu afany per crear noves formes

d’expressió, van sorgir una sèrie d’obres cinematogràfiques que, amb el temps,

diferents crítics i institucions van definir i van encasellar en la història de l’art.

Si bé entrat el segle XX els relats narrats per Georges Méliès van ser la comèdia

i les històries de fantasia, com ara Viatge a la Lluna (Le Voyage dans la Lune,

1902) o La conquesta del pol Nord (A la conquête du pôle, 1912), la irrupció de

les arts escèniques narrades a través del cinema no va poder faltar a causa de

l’herència teatral que va experimentar el cinematògraf en les primeres dècades

d’existència. En aquell temps, encara era aviat per parlar de la cinedansa o

videodansa com a objecte artístic; van haver de passar dècades perquè aquestes

categories apareguessin en els llibres d’història de l’art. No obstant això, el

gènere musical, encara que s’allunyava molt del que s’acabaria anomenant

videodansa, va compartir-hi elements afins, com ara la utilització de la càmera

de cinema (o la càmera de vídeo) i la incorporació d’almenys un coreògraf i

un ballarí.

La cinedansa és una forma d’expressió que, com el seu nom indica,

combina l’art escènic de la dansa amb el cinema; es tracta d’un modern

llenguatge d’imatges en moviment que depèn dels avenços tecnològics.

L’arribada del vídeo domèstic en la dècada dels vuitanta va provocar que els

artistes tinguessin a l’abast el llenguatge audiovisual i comencessin a imitar el

cinema. La tecnologia digital era molt més econòmica que el desplegament de

la producció cinematogràfica; aquests artistes van provar d'experimentar amb

noves formes d’expressió allunyades dels relats tradicionals de la indústria ci-

nematogràfica, com ara les bases assentades per la narració figurativa de David

W. Griffith a Hollywood o pels alemanys expressionistes de la desapareguda

UFA.
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L’arribada de les produccions de vídeo, anomenades també produccions audi-

ovisuals, va aconseguir crear un gènere artístic propi que al final de la dèca-

da dels setanta va començar a dir-se videoart. Paral·lelament, dins de les pro-

duccions audiovisuals i seguint l’herència dels pioners de la cinedansa de les

dècades anteriors, les noves generacions d’artistes van desenvolupar la video-

dansa com a obres artístiques independents. Amb el pas dels anys noranta i

ben entrat el segle XXI, la videodansa va viure un apogeu gràcies a les plata-

formes de videodansa noves i actualitzades, als festivals internacionals oberts

al públic en general, a les xarxes socials i, sens dubte, a l’evolució tecnològica

dels dispositius audiovisuals, que han permès l’ús de les videocàmeres tant en

l’àmbit de les arts elitistes com en el de les classes populars.

La categoria de videodansa no deixa de ser una forma de classificació que pot

ser objecte de discussió entre autors i artistes. Això es deu al fet que entrem

de ple en la qüestió del gènere cinematogràfic i dels seus derivats (subgène-

res) i delimitacions. Mentre que per als artistes la videodansa és una forma

d’expressió artística mitjançant la qual poden satisfer les seves necessitats, els

autors busquen una manera d’encasellar aquesta categoria per poder crear un

discurs històric. La videodansa és un gènere propi o es tracta d’un subgènere

que deriva del videoart? Segons l’autor Rick Altman (1999, pàg. 22):

«No es nada sorprendente que una cultura en expansión contemple el nacimiento de un
nuevo género».

Aquesta reflexió és una mostra de fins a quin punt els gèneres estan connectats

amb la societat. No obstant això, sense endinsar-nos massa en aquesta qüestió,

a grans trets la videodansa és una manera de crear un relat artístic, de narrar i

expressar combinant la dansa, una de les formes de comunicació corporal més

antigues, amb una altra de contemporània: el llenguatge audiovisual.
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1. Evolució històrica

La dansa en el cinema (en anglès, dance in films) neix amb l’arribada del ci-

nematògraf a la fi del segle XIX i evoluciona amb l’arribada progressiva de les

noves tecnologies en l’àmbit cinematogràfic; al seu torn, amb l’aparició de les

càmeres de vídeo s’expandeix geogràficament pel món. Aquesta evolució pro-

voca el naixement d’una forma d’expressió artística anomenada videodansa.

Cal destacar que aquest híbrid ha rebut diferents nomenclatures: videodance a

Amèrica, videodanse en països francòfons i dance for camera al Regne Unit.

Els autors que hi han experimentat han expressat les seves inquietuds emoci-

onals i tecnològiques mitjançant la dansa i el llenguatge audiovisual. De fet,

l’ús del llenguatge tradicional cinematogràfic aplicat a les produccions de vi-

deodansa ha aportat una identitat pròpia que, d’alguna manera, ha aconseguit

desmarcar-se del videoart.

1.1. Origen de la cinedansa

La dance in films neix l’any 1894 quan Thomas A. Edison filma Ruth St. Den-

nis ballant davant el cinematògraf, dispositiu inventat en aquest mateix any

per Louis Lumière. Posteriorment altres realitzadors van experimentar amb la

dansa en el cinema, com ara els germans Lumière, que van filmar la ballarina

Loie Fuller a Danse Serpentine (1896). També Georges Méliès hi va experimen-

tar amb la seva obra The Magic Lantern (1903), en la qual utilitza dotze balla-

rins. No obstant això, van haver de transcórrer diverses dècades fins a trobar

obres circumscrites al concepte independent de videodansa. Concretament a

l’obra Ballet mécanique (1924), l’artista francès Fernand Léger va realitzar un

muntatge que combina imatges abstractes i parts del cos humà al ritme de la

música. Aquesta obra va inaugurar una infinitat de possibilitats per als artistes

d’avantguarda d’aquella època. En el mateix període, la ballarina russa Anna

Pávlova també va utilitzar el cinematògraf per difondre la dansa en puntes, la

qual cosa va popularitzar el dance in films entre les masses.

No va ser fins a mitjan dècada dels anys trenta, amb l’arribada del cinema so-

nor, que el gènere cinematogràfic musical va gaudir de la seva màxima popu-

laritat. Amb això, es van començar a contractar coreògrafs i ballarins per a la

producció de pel·lícules del gènere. Per exemple, Max Reinhardt va contractar

la coreògrafa Bronislava Nijinska per a la pel·lícula A Midsummer Night’s Dre-

am (1935). Walt Disney va fer la seva aportació a la dansa en el cinema en la

pel·lícula d’animació Fantasia (1940). La dansa estava al servei de la indústria

de Hollywood.
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No obstant això, cal destacar la directora de cinema i coreògrafa ucraïnesa

Maya Deren, considerada la precursora de la videodansa. Deren, nacionalitza-

da als Estats Units, va aportar grans progressos amb el seu treball com a artista

i investigadora acadèmica en el camp del cinema experimental i la dansa. Les

seves aportacions al trinomi cos-càmera-muntatge, del qual parlarem posteri-

orment, van ser essencials per al futur desenvolupament de la videodansa. Per

exemple, en la seva obra A Study in Choreography of Camera (1945) experimenta

entre la coreografia de la càmera i el coreògraf-ballarí com un diàleg entre dos,

íntim i evocador, allunyat de les grans produccions de musical nord-america-

nes. Tal com Deren va explicar (1945, pàg. 2):

«Since I had only an interested layman’s knowledge of actual dance movement, I needed
a collaborator for such an experiment, a professional, highly trained dancer who would
be willing and able to forego theatrical traditions in favor of the potentialities of cine-
matographic choreography».

Cal destacar, un cop més, que el progrés tecnològic en aquesta dècada, arran de

l’aparició de la càmera de cinema de 8 i 16 mil·límetres (formats no professi-

onals), va permetre tant a Deren com a altres artistes experimentar de manera

més immediata i econòmica que amb els procediments fílmics tradicionals. El

seu treball va assentar les bases per a la creació de la videodansa i va avançar-se

tres dècades als videastes.

1.2. Aparició i expansió geogràfica de la videodansa

Amb l’arribada de la televisió als anys cinquanta i, sobretot, en la dècada dels

seixanta, el cinema va entrar en una recessió econòmica. La televisió va aca-

parar una gran massa d’audiència, que va preferir invertir el seu temps davant

del televisor en comptes d’acudir a les sales de cinema tradicionals. Amb ai-

xò, les primeres peces que van combinar cinema i dansa es van començar a

emetre per televisió, de manera que es divulgava al públic en general aquesta

categoria artística. En l’àmbit artístic va ser el 1965 quan el músic John Cage i

el pioner del videoart Nam June Paik van combinar el vídeo i altres disciplines

al costat del coreògraf Merce Cunningham en l’obra Variations V.

Amb l’aparició de la càmera de vídeo camcorder a la fi dels anys setanta, el

mode de producció audiovisual va començar a ser accessible a peu de carrer.

Els baixos costos de producció que requerien l’enregistrament i l’edició de les

obres filmades amb la càmera de vídeo van fer explotar el boom de videocrea-

cions i videodansa, especialment a Califòrnia i a la costa est dels Estats Units.

A partir de llavors, el terme videodansa comença a tenir vida pròpia gràcies a

l’aportació de videoartistes i coreògrafs de tot el món. Fins a aquell moment,

la producció de dance in films necessitava una narració clàssica per justificar la

seva existència; tot i això, la videodansa es desprenia d’aquest element per po-

tenciar el poder de la imatge, la música i el moviment. Si Bill Viola és conside-

rat un dels majors exponents contemporanis del videoart, Édouard Lock ho és

per a la videodansa. D’origen espanyol i marroquí, es va traslladar al Canadà,

on va estudiar cinema i dansa a una edat molt primerenca. El seu treball com
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a coreògraf en la peça La La La Human Sex duo n.º 1 (1987) el catapulta a l’èxit

en guanyar fins a sis premis internacionals. El que fa d’aquesta obra alguna

cosa especial és la manera en la qual el realitzador mou la càmera mitjançant

el tràveling per seguir una coreografia frenètica de dos ballarins. De fet, la seva

companyia La La La Human Steps segueix activa des que la va fundar el 1980.

Fotograma de la videocreació Ameli, Édouard Lock, 2002.
Font: https://www.youtube.com/watch?v=SCHrzakA5X4

El 2002, Lock realitza i coreografia una de les obres clau de la videodansa:

Amelia.

En aquesta obra, l’artista combina el llenguatge cinematogràfic clàssic amb la

dansa i, al mateix temps, atorga importància a l’espai i a la direcció de fotogra-

fia. A diferència de La La La Human Sex duo n.º 1, en aquesta nova obra, gràcies

al progrés tecnològic, l’artista pot disposar de la càmera en enquadraments

més atrevits i arriscats (per exemple, l’ús dels zenitals, contrapicats acusats). Si

ens fixem en la seva primera obra, el llenguatge és molt més senzill: és un pla

en moviment, però sempre en angle normal i a llarga distància dels intèrprets.

Un altre exemple contemporani de la videodansa nord-americana és la coreò-

grafa i ballarina Dorotea Saykaly, autora de l’obra Painted (2012), que fusiona

la coreografia de cos i càmera de vídeo en una posada en escena que subratlla

els estats anímics del personatge.

Enllaç

Per veure les videodan-
ses Amelia (2002) i Painted
(2012) podeu visitar els enlla-
ços següents:
<https://
www.youtube.com/watch?
v=SCHrzakA5X4>
<https://
www.youtube.com/watch?
v=Pd2KM3qjcKk&list=RDX0a-
hfEJdY&index=18>

https://www.youtube.com/watch?v=SCHrzakA5X4
http://www.youtube.com/watch?v=SCHrzakA5X4
http://www.youtube.com/watch?v=SCHrzakA5X4
http://www.youtube.com/watch?v=SCHrzakA5X4
http://www.youtube.com/watch?v=Pd2KM3qjcKk&list=RD-X0a-hfEJdY&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=Pd2KM3qjcKk&list=RD-X0a-hfEJdY&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=Pd2KM3qjcKk&list=RD-X0a-hfEJdY&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=Pd2KM3qjcKk&list=RD-X0a-hfEJdY&index=18
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Fotograma de la videocreació Painted, Dorotea Saykaly, 2012.
Font: https://www.youtube.com/watch?v=Pd2KM3qjcKk&list=RDX0a-hfEJdY&index=18

A l’Europa dels anys vuitanta i noranta, la videodansa arriba a les mans dels

videoartistes, que aviat van començar a expressar les pròpies inquietuds amb

la càmera de vídeo. A Bèlgica, la coreògrafa Anne Teresa De Keersmaker va

crear les primeres coreografies contemporànies per videodansa a mitjan anys

vuitanta, entre les quals destaquen les obres Rosa (Peter Greenaway, 1992) i

Rosasdanst Roses (Thierry De Mey, 1997). Cal destacar que l’aportació de la

dansa contemporània per part de la coreògrafa Pina Bausch tingué un paper

molt important a l’hora de coreografiar i escenificar les videodanses europees.

A més, a Europa, alguns canals de televisió es converteixen en productors i

distribuïdors de videodansa, com ara el canal francoalemany ARTE i el britànic

Channel 4 Television Corporation. Aquest últim va ser coproductor de la vi-

deodansa The Cost of Living (2005), de l’artista Lloy Newson. L’explotació de la

videodansa a les pantalles europees va ser acompanyada per la creació de com-

panyies de dansa que tenien com a objectiu experimentar formes d’expressar

el moviment amb noves tecnologies. Per exemple, el 1996 va néixer la compa-

nyia barcelonina Erre que Erre Danza, que amb la coproducció de Televisió de

Catalunya crea la videodansa Divadlo (2001), basada en una obra del fotògraf

txec Jan Saudek. En aquesta obra, el director Guillem Morales ens introdueix

en un univers fosc i asfixiant ple de desig i erotisme.

Fotograma de la videocreació Divadlo. Erre que Erre Danza i Televisió de Catalunya, 2001.
Font: https://www.youtube.com/watch?v=Pd2KM3qjcKk&list=RDX0a-hfEJdY&index=18

Enllaç

Per veure la videodansa Di-
vadlo (2001) podeu visitar
l’enllaç següent:
<https://
www.youtube.com/watch?
v=-n_TIGp-rNs>.

https://www.youtube.com/watch?v=Pd2KM3qjcKk&list=RDX0a-hfEJdY&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=Pd2KM3qjcKk&list=RDX0a-hfEJdY&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=-n_TIGp-rNs
http://www.youtube.com/watch?v=-n_TIGp-rNs
http://www.youtube.com/watch?v=-n_TIGp-rNs
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Entre les dècades dels vuitanta i noranta, la videodansa també s’expandeix

cap a l’Amèrica Llatina; Mèxic, Xile i el Brasil es van convertir en els punts

clau de producció. Simultàniament, la videodansa entra a Àsia, i interessa a

artistes coreans, indis i japonesos. De fet, al Japó, la dansa contemporània Bu-

toh, que va tenir el seu origen després dels bombardejos atòmics de les ciutats

d’Hiroshima i Nagasaki, va tenir un pes important en la producció de video-

dansa japonesa, que ara com ara és vigent en obres com Ritournelle (2014),

coreografiada per Ko Murobushi.

Finalment, tal com hem esmentat, la videodansa ha evolucionat i s’ha adaptat

a les noves tecnologies. Per exemple, l’obra Ghostcatching (1999), de Bill T.

Jones, combina la dansa i els efectes digitals. No és estrany que amb l’aparició

dels efectes especials generats per ordinador (computer-generated imagery o CGI,

en anglès) el 3D s’hagi vist implicat, a la darreria del segle XX i a principis del

XXI, en les produccions de videodansa més sofisticades. A Continuum (2012),

la realitzadora i artista visual francesa Natalianne Boucher combina la dansa

amb efectes especials generats per ordinador.

Fotograma de la videocreació Continuum, Natalianne Boucher, 2012.
Font: https://www.youtube.com/watch?v=8TZ5VnGC_zU

Enllaç

Per veure la videodansa Con-
tinuum (2012) podeu visitar
l’enllaç següent:
<https://
www.youtube.com/watch?
v=8TZ5VnGC_zU>.

https://www.youtube.com/watch?v=8TZ5VnGC_zU
http://www.youtube.com/watch?v=8TZ5VnGC_zU
http://www.youtube.com/watch?v=8TZ5VnGC_zU
http://www.youtube.com/watch?v=8TZ5VnGC_zU
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2. La construcció del moviment a partir del trinomi
cos-càmera-muntatge

Pensar en videodansa és pensar en cinema. La traducció de la dansa com a

art escènica tridimensional al pla bidimensional és un procés intel·lectual que

requereix, tal com la conjunció videodansa indica, el coneixement previ del

llenguatge del cos i del llenguatge cinematogràfic. La unió entre vídeo i dansa

genera un híbrid que es nodreix per la fusió de tres elements clau que formen

el trinomi cos-càmera-muntatge. Aquesta suma de termes busca l’equilibri que

constitueix la videodansa. En primer lloc, el cos com a representació visual de

la coreografia, l’element que representa els moviments gestuals expressius. En

segon lloc, la càmera de cinema o càmera de vídeo com a element indivisible

del cos amb el qual comparteix coreografia i com a dispositiu indispensable

per a la captació, per a la traducció del món tridimensional al bidimensional

requerit en el format audiovisual. I, en tercer lloc, el muntatge, responsable

de crear un nou temps coreogràfic que acobla, per mitjà de la unió de plans,

un discurs fílmic.

Prèviament hem esmentat el treball de Maya Deren titulat A Study in Chore-

ography of Camera com a avantsala de la videodansa. Deren va ser la prime-

ra artista que va posar en pràctica el trinomi esmentat a partir de l’ús de la

càmera com si es tractés d’un pinzell, fent pinzellades d’un moviment a un

altre en diferents enquadraments, plans llargs o curts, per tal d’acoblar-los en

el procés intel·lectual de muntatge cinematogràfic. Aquesta metodologia de

treball ens porta inevitablement a plantejar la dansa d’una manera diferent

de la convencional. Pensar la dansa a través del cinema en canvia el context

i els modes de creació, pensar en dansa escènica és pensar en el moviment

pur contextualitzat en un escenari. No obstant això, pensar en la coreogra-

fia per al cinema implica reflexionar sobre les localitzacions on es filmarà la

dansa, sobre qüestions d’il·luminació, etc. Per exemple, pensar en videodansa

pot implicar la cerca d’escenaris on poder-hi rodar i, a partir d’aquests esce-

naris, començar a treballar la coreografia. La juxtaposició d’espais i coreogra-

fies transmet connotacions, sentits i significats a l’escena; és a dir, enriqueix

les lectures d’aquestes obres. Aquesta inversió de la metodologia clàssica de

la dansa en canvia el context i la manera de concebre-la. Hi ha una narració,

una identificació amb un o diversos personatges que implica la caracterització

global del projecte. Aquest context, els espais i la història que es vol narrar són

els detonants de la creació del moviment a través del cos. Sobre el cos, Diego

Carrera (2011, pàg. 42) amplia:

«En sentido amplio, estas revoluciones tecnológicas han afectado a todas las actividades
humanas en sus múltiples manifestaciones, entre las que se destaca en la actualidad la
de mayor alcance y difusión: la red de redes o Internet [...] Estas situaciones y sus con-
secuencias han llevado a diferentes y novedosas formas de concebir y experimentar el
propio cuerpo».
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La coreografia entre cos i càmera és un joc entre tots dos; o bé la càmera adopta

la coreografia del cos per seguir-ne els moviments i registrar-los, o bé la càmera

es mou independentment del cos i crea la seva coreografia, que, en comple-

mentar-se amb la del cos, genera un nou discurs visual i narratiu. És com si

parléssim d’una manera de filmar figurativa o abstracta. A més, no podem ob-

viar el concepte de cos�fragmentat, és a dir, el fet que amb la càmera podem

registrar parts del cos, gestos i detalls que vulguem ressaltar i que, per raons

espacials òbvies, no podríem copsar amb claredat en una posada en escena

tradicional. Aquest recurs, emprat també en els inicis del cinema, serveix per

potenciar i subratllar un gest o la cara d’un ballarí per expressar no només

les seves emocions mitjançant el cos, sinó també amb el rostre. Fragmentem

el cos del personatge per la selecció prèvia del realitzador, amb la finalitat de

narrar detalls de la coreografia mantenint el ritme del ballarí en el muntatge,

de manera que afegim intensitat i emoció a l’escena.

No obstant això, quan es roden plans en una videodansa, de la mateixa mane-

ra que en la narració figurativa, aquests no creen en si mateixos la construcció

del moviment; per aquest motiu, hem d’invocar la tercera part d’aquest trino-

mi: el muntatge. Quan ens referim al muntatge com a part essencial d’una vi-

deodansa no estem parlant del muntatge d’un escenari o d’un muntatge tèc-

nic d’il·luminació, sinó que ens referim al procés intel·lectual creatiu d’unió

de la unitat més petita del llenguatge cinematogràfic, anomenada pla. Amb

aquesta unió de plans es pretén completar la construcció del moviment core-

ografiat entre cos i càmera. Parafrasejant el cineasta rus Andrei Tarkovski: el

cinema és el treball amb el temps, especialment el muntatge, que és el procés

en el qual el cineasta esculpeix el temps com un escultor esculpeix amb cisell

sobre el marbre.

Bibliografia recomanada

Andrei�Tarkovski (1999). Es-
culpir en el tiempo. Reflexiones
sobre el arte, la estética y la po-
ética del cine (4a. ed.) (pàg.
84-85). Madrid: Rialp.

Amb el muntatge manipulem el temps capturat en el cel·luloide, l’estenem

o l’escurcem com si es tractés d’un acordió. Això ens porta a esmentar les

el·lipsis, que consisteixen a ometre o suprimir, per mitjà del muntatge, un

temps natural determinat que no afegeix res a la narració. Dins d’aquests salts

temporals podem trobar el flashforward, salt en el temps cap al futur, el flash-

back, salt de temps al passat, i la velocitat de reproducció, la càmera ràpida i

la càmera lenta. Per exemple, en la citada Amelia, el realitzador Édouard Lock

empra la càmera ràpida per expressar, d’una banda, el pas del temps i, de l’altra,

incloure una pausa en la coreografia i en la narració audiovisual. Amb això,

el realitzador contreu el temps indicant-nos el pas d’un llarg període a un de

més curt; el que per als seus personatges suposa un segment de temps natural,

per a nosaltres suposa uns segons. En canvi, en la peça White butterfly (Jasmin

Crowther, 2015) el realitzador empra en gran part del metratge la càmera lenta

per potenciar el despertar metafòric del seu personatge.

Enllaç

Per veure la videodansa Whi-
te butterfly (2015) podeu visi-
tar l’enllaç següent:
<https://
www.youtube.com/watch?
v=_mODqj3AwMA>.

http://www.youtube.com/watch?v=_mODqj3AwMA
http://www.youtube.com/watch?v=_mODqj3AwMA
http://www.youtube.com/watch?v=_mODqj3AwMA
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Fotograma de la videocreació White butterfly, Jasmin Crowther, 2015.
Font: https://www.youtube.com/watch?v=_mODqj3AwMA

No obstant això, no cal recórrer a aquests recursos que han estat d’accés difícil

o han suposat un cost elevat per a la producció. Només cal aplicar-hi les tèc-

niques de muntatge del cinema d’acció, que necessàriament inclou la coreo-

grafia de cos-càmera-muntatge. Així, el cos ja no està exposat de la mateixa

manera davant l’espectador ni és l’única eina expressiva de la qual depèn el

resultat final, tant formalment com conceptualment. És un element més en

coreografia amb la càmera, el muntatge, la il·luminació, etc. Tal com la core-

ògrafa i realitzadora Ana Cembrero relata:

«L’eliminació de fotogrames al final i a l’inici de dos plans units mitjançant talls augmen-
ta la sensació de la velocitat d’un moviment que volem que tingui impacte i/o violència».
(A. Cembrero, comunicació personal, 5 d’abril de 2018)

Amb el muntatge donem sentit a les imatges gravades amb la càmera i recupe-

rem el sentit original amb què van ser creades, malgrat que, per pura qüestió

de logística i producció, van ser rodades en diferents temps i fins i tot en di-

versos espais. Aquesta superposició influeix en el sentit i el concepte treballat

pel coreògraf.

https://www.youtube.com/watch?v=_mODqj3AwMA
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3. Relació entre realitzador i coreògraf: la producció
de videodansa

La dansa per a vídeo requereix partir de la producció cinematogràfica, i ho fa

utilitzant les mateixes metodologies que s’han anat aplicant des del comença-

ment del segle XX i que el dance in films ja havia experimentat. La producció de

videodansa no difereix dels tres processos estàndard de producció de cinema,

sigui de dansa o de ficció. Aquests processos són la preproducció, la produc-

ció i la postproducció. Tot i que ja hem esbossat alguns trets de la realització

de la videodansa a l’apartat anterior, també aprofundirem en la relació entre

coreògraf i realitzador.

La preproducció inclou tots aquells aspectes primerencs d’un projecte audio-

visual. La videodansa empra els mecanismes construïts al llarg de la història

del cinema i els posa al servei de la dansa. En aquesta primera fase cal crear

un guió cinematogràfic basat en un tema o temes que es vulguin expressar

a través de la dansa i de mitjans audiovisuals. És el moment de preparar les

coreografies, buscar els escenaris, crear un guió il·lustrat o storyboard, fer un

càsting de ballarins i ballarines i, també, planificar la contractació de tècnics

de cinema: operadors de càmera, vestuari, estilisme, director de fotografia, tèc-

nics de so, etc.

La producció implica essencialment la gravació mitjançant la càmera de vídeo

o la càmera de cinema de tots els elements disposats en una escena. Per al

desenvolupament correcte d’aquesta fase, és necessària la coordinació entre

un realitzador i un coreògraf. Segons l’envergadura de la producció, el nom-

bre d’artistes involucrats variarà. No obstant això, l’aparició d’aquestes dues

figures no és obligatòria, ja que també trobem la figura del coreògraf com a

realitzador d’una peça. És molt habitual que el realitzador, al seu torn, faci el

paper de coreògraf, una simbiosi que uneix dos llenguatges en una sola entitat

amb una mateixa finalitat: expressar emocions a través del cos en moviment i

la càmera. Podem contemplar aquesta figura integradora de realitzador-core-

ògraf en alguna de les obres de l’esmentada Maya Deren, que van ser dirigides

i interpretades per ella mateixa, i també en els realitzadors/es i coreògrafs/es

Leni Riefenstahl, Busby Berkeley i Bruce Lee.

Tant els realitzadors com els coreògrafs són els responsables de decidir el punt

de vista de la seva obra; és a dir, el lloc on col·loquen la càmera i com aquesta

es mou d’acord amb la coreografia. Gràcies al desenvolupament del llenguatge

del cinema, la videodansa ha experimentat tot el seu potencial. Per exemple,

fan ús de la tipologia de plans (pla de detall, primer pla, pla conjunt, gran pla)

i dels angles de la càmera (picat, normal o contrapicat). Cada un d’aquests

enquadraments s’usa en funció del que es vol expressar i potenciar mitjançant

la càmera. Per fer algunes pinzellades sobre això, el pla de detall és útil per
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subratllar un detall, un objecte o una part petita del cos. La unitat més gran

és el gran pla, que s’utilitza per contextualitzar l’espai en el qual es troba el

repartiment. Aquest se sol emprar a l’inici de la narració per situar l’espectador

i presentar així el seu univers. Al seu torn, els plans estan subjectes als angles

esmentats. L’angle de càmera normal és aquell en què el punt de vista se situa

a l’altura de la visió humana o, si es tracta d’un objecte, es considera com

a tal aquell que es troba a una altura mitjana paral·lela a la línia de terra.

En canvi, els angles picat i contrapicat desenvolupen un paper essencial en

l’expressió visual. El primer consisteix en la col·locació de la càmera per sobre

del punt de vista de la visió humana; a més, la càmera s’ha d’inclinar uns

45º cap al terra. Aquest angle s’empra sovint per empetitir un personatge que,

per exemple, està sent víctima d’un altre personatge. Per potenciar aquesta

sensació, i partint de la nostra premissa, naturalment el pla contigu al d’angle

picat serà el del pla d’angle contrapicat, que comunica el contrari. Amb aquest

angle atorguem a un personatge poder i força davant del personatge que es

troba en el pla d’angle picat. Aquest angle s’aconsegueix col·locant la càmera

per sota de la visió humana i amb una inclinació de 90º respecte a la línia

de terra. A propòsit de la realització en videodansa, Celia Balbina Fernández

(2015, pàg. 41) apunta:

«La riqueza creativa de la videodanza, con respecto a la danza escénica convencional da-
da por el escenario a la italiana, es entonces asombrosa, ya que permite la posibilidad de
adoptar cualquier ángulo, cualquier encuadre, manipular el tiempo, así como cambiar el
espacio, variar la distancia entre el espectador y el intérprete y obtener planos detalle,
fundir una imagen, asociar tiempo y espacio con el movimiento corporal de forma no
convencional, incluso se puede incorporar el pensamiento del bailarín o bailarines. Estos
recursos, pueden articular piezas donde se puede construir un relato no lineal o decons-
truir el espacio y el tiempo. La propia naturaleza de la cámara, con su capacidad de acer-
carse y alejarse, y de enfocar claramente un área muy pequeña, invita a la investigación
del movimiento y su desarrollo».

L’ús del moviment de la càmera, com les panoràmiques i els tràvelings, serveix

per seguir el moviment dels ballarins. L’ús de la càmera a l’espatlla o steadycam

també ha estat emprat en la videodansa, tal com podem apreciar en la peça

Aura (Jade Rice, 2015), que, a més, ha estat rodada en un únic pla seqüència.

Fotograma de la videocreació Aura, Jade Rice, 2015.
Font: https://www.youtube.com/watch?v=MtGXMpfWmkY

El repte que suposa el pla seqüència en aquesta videodansa és, en essència, la

coreografia entre la ballarina i l’operador de càmera. Això es deu al fet que el

pla seqüència ha de funcionar des de l’inici fins al final de la peça sense cap

Enllaç

Per veure la videodansa Aura
(2015) podeu visitar l’enllaç
següent:
<https://
www.youtube.com/watch?
v=MtGXMpfWmkY>.

https://www.youtube.com/watch?v=MtGXMpfWmkY
http://www.youtube.com/watch?v=MtGXMpfWmkY
http://www.youtube.com/watch?v=MtGXMpfWmkY
http://www.youtube.com/watch?v=MtGXMpfWmkY
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tall de pla. Podríem dir que aquesta decisió crea la sensació que estem veient

la dansa en temps real, com si fos una coreografia pensada per a escenari i no

per a vídeo. Apreciem el plantejament, el nus i el desenllaç amb linealitat, sen-

se el·lipsis o altres elements propis del llenguatge cinematogràfic. En l’àmbit

tècnic, un dels reptes més grans a l’hora de rodar un pla seqüència és la cura

extrema que cal tenir perquè no apareguin ombres projectades de la càmera

sobre l’escenari o l’intèrpret.

Mentre que en el teatre una obra passa davant el públic sense interrupció, en el

cinema les accions estan sotmeses a talls entre pla i pla, ja sigui per un canvi de

posició de càmera, il·luminació, etc. No obstant això, alguns realitzadors han

optat per no tallar el ritme i el sentiment dels ballarins a l’hora d’interpretar

mitjançant l’ús de dues o tres càmeres de vídeo que graven simultàniament

una mateixa escena. Aquesta decisió se sol prendre si assumim com a punt de

partida que la dansa és la font expressiva principal al vídeo. En canvi, això

limita les possibilitats de manipular la il·luminació de l’escenari, cosa que pot

restar valor cinematogràfic a l’obra per l’ús d’una fotografia televisiva.

Els realitzadors i els coreògrafs també s’han adonat del poder de l’ombra com

a element que té una funció compositiva en el pla. N’és un exemple Amelia,

en què la col·locació dels focus arran de terra provoca el dibuix de llargues

ombres projectades pels cossos en moviment.

La postproducció implica de ple el muntatge de plans, la unitat més petita del

llenguatge cinematogràfic, que, al seu torn, compon les escenes i les seqüèn-

cies. Però, a banda del muntatge, hem de tenir en compte un element fona-

mental del qual encara no hem parlat: la banda sonora. L’element sonor en la

videodansa és fonamental, ja que es prescindeix de la paraula per narrar mit-

jançant el trinomi cos-càmera-muntatge i la música original. Tal com detalla

Nieves Arias (2017, pàg. 25):

«Es importante para el realizador de videodanza y para el creador de la coreografía el
conocimiento en destrezas como la proxémica o la comunicación no verbal, para explotar
al máximo las posibilidades que estos campos le pueden aportar».

El recurs cinematogràfic de la veu en off és emprat, a vegades, per complemen-

tar el discurs de la dansa o per donar pistes del que s’hi pretén expressar. En

general, es prescindeix també del so diegètic, és a dir, del so que els personatges

del relat provoquen amb els seus moviments, i es potencia el so extradiegètic,

aquell que els personatges no senten. Generalment, les coreografies per a vi-

deodansa estan creades a partir de música provisional utilitzada en els assajos

però que serà substituïda per la banda sonora original. Les bandes sonores són

compostes a posteriori: es crea una banda sonora per cada univers ideat per a

videodansa. En aquestes produccions, la música original atorga força als mo-

viments. N’és un exemple l’obra Aura, que sincronitza la banda sonora amb

els moviments de la ballarina i posa la música al servei de la dansa.



© FUOC • PID_00256504 18 Videodansa: la dansa a través del llenguatge audiovisual

4. La creació híbrida expandida en videodansa

Si els procediments de creació audiovisual trenquen, com hem vist fins ara,

amb els desenvolupaments clàssics de la dansa com a art escènic, creant nous

formats i possibilitats artístiques, els límits de la videodansa són superats amb

un nou híbrid conegut com a videodansa�expandida. Amb aquest concepte es

provoca una evolució de creació circular amb el qual es pretén trencar els límits

del format audiovisual. És a dir, per a la producció de videodansa es requereix

partir de la coreografia tridimensional per capturar-la amb la càmera en dues

dimensions. No obstant això, amb la videodansa expandida es pretén trencar

els límits del vídeo en utilitzar la videodansa resultant en un escenari per a la

continuïtat del discurs dansístic en un escenari tridimensional. Per exemple, la

coreògrafa i realitzadora Ana Cembrero és l’autora d’una videodansa titulada

Europe Endless (2014) que, mitjançant la projecció monocanal, integra en un

escenari una posada en escena d’acord amb la seva videodansa.

Fotograma de la videocreació Europe Endless, Ana Cembrero, 2014.
Font: http://europendless.laignorancia.com/film-version/trailer/

Enllaç

Per veure la videodansa Euro-
pe Endless (2014) podeu visi-
tar l’enllaç següent:
<http://
europendless.laignorancia.
com/film-version/trailer/>.

A propòsit d’aquest treball, Cembrero tracta d’adaptar esdeveniments polí-

tics reals amb pinzellades de paròdia. A més, la seva coreografia juga amb

l’arquitectura i amb objectes oficials posant en relleu la metàfora de la destruc-

ció de la Unió Europea per polítics d’alt nivell, grans corporacions i lobbistes.

El seu objectiu va ser continuar aquesta narració fílmica donant un salt de la

pantalla a l’escenari davant del públic. Aquesta combinació entre videodansa

i dansa a l’escenari provoca la reinterpretació de la coreografia original, i ex-

pandeix els límits de l’audiovisual més enllà de la pantalla.

Enllaç

Per veure el salt de la panta-
lla a l’escenari podeu consul-
tar l’enllaç:
<https://
vimeo.com/165053136>.

http://europendless.laignorancia.com/film-version/trailer/
http://europendless.laignorancia.com/film-version/trailer/
http://europendless.laignorancia.com/film-version/trailer/
http://europendless.laignorancia.com/film-version/trailer/
http://vimeo.com/165053136
http://vimeo.com/165053136


© FUOC • PID_00256504 19 Videodansa: la dansa a través del llenguatge audiovisual

5. Reflexions teòriques i punts calents sobre
videodansa

El terme videodansa en si és objecte de polèmica entre els crítics i experts d’art.

No hi ha un consens universal sobre la definició de la videodansa o del lloc que

ocupa en la categoria dels gèneres audiovisuals. Per exemple, podem conside-

rar la videodansa com un gènere independent o és un subgènere que deriva del

videoart? El que sí que podem afirmar és que la videodansa utilitza els recursos

cinematogràfics com si es tractés d’un arquitecte. Hi ha una diferenciació entre

videodansa i cinedansa. El primer terme implica la utilització del vídeo com a

format audiovisual, mentre que el segon suposa l’ús del cel·luloide. No obstant

això, tal com reconeix l’experta en videodansa Yolanda Martínez Guadarrama:

«Llamar el cine de danza como videodanza ha dejado de tener sentido desde que las
actuales videocámaras han igualado la calidad de la película. Tendría que emplearse el
término cinedanza para referirse a la videodanza debido a la aparición del cine digital,
que ha superado a la calidad técnica y de definición del vídeo de las tres últimas décadas
del siglo XX».

Reprenent la qüestió del gènere o subgènere, tal com hem descrit en l’evolució

de la dance in films, tindria més sentit enllaçar la videodansa amb el gènere

cinematogràfic musical, com una evolució natural nascuda des dels artistes,

que amb les obres de videoart. El videoart té una funció més experimental

que la videodansa, ja que el fi justifica els mitjans. És a dir, en aquestes video-

creacions els videoartistes procuren expressar les seves idees mitjançant el ví-

deo aplicant (o no) els processos tradicionals de producció cinematogràfica. Es

permet l’experimentació tècnica lliure pel que fa a l’execució de les obres per

tal d’expressar una idea o un sentiment per mitjà de la música o la força del

color. No obstant això, la videodansa està destinada a reflectir el que indica la

seva terminologia en essència: mostrar una coreografia mitjançant la càmera,

resultat d’un treball conjunt entre realitzador i coreògraf; i, per fer-ho, s’ha

manllevat l’estètica del cinema. Amb aquest préstec, la videodansa arrossega

els complexos procediments del cinema, mentre que el videoart, com si fos un

pintor, pot executar una videocreació tot sol, sense la necessitat d’un coreògraf

o de professionals del cinema.

D’altra banda, quins són els límits de la videodansa? Aquestes obres no han

deixat d’evolucionar gràcies a la cruïlla entre la dansa i la tecnologia. Per exem-

ple, és més freqüent trobar dansa expressionista (coneguda també com a dan-

sa abstracta) que dansa clàssica a la videodansa. Aquest fet té un sentit lògic,

tenint en compte que la dansa expressionista es basa en moviments lliures i

en l’autoexpressió corporal, i crea una coreografia que neix des del sentiment

espontani de l’artista. Els límits de la videodansa s’han trencat, també, amb

obres com Europe Endless per l’expansió del vídeo projectat sobre un escenari

en què la coreografia és reforçada pel vídeo. Però la dansa deixa de ser un art

pur en ser un híbrid o per estar subjugada al llenguatge i els processos fílmics?

Enllaç

(2015). Presentació de la
col·lecció «La Creación Hí-
brida en Videodanza» [arxiu
de vídeo en línia]. [Da-
ta de consulta: 9 d’abril
de 2018]. <https://
vimeo.com/148741858>.

http://vimeo.com/148741858
http://vimeo.com/148741858
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La dansa en el vídeo no deixa de ser una representació bidimensional d’una

part de la realitat disposada davant de la càmera. Aquesta simple captació no

és suficient per al desenvolupament coreogràfic, cal acompanyar-lo amb ele-

ments audiovisuals, per la qual cosa en certa manera un llenguatge necessita

l’altre, i viceversa. Pel que fa a la superposició del vídeo sobre la dansa, podem

dir que és una qüestió subjectiva que depèn de la producció. No obstant això,

quan parlem del muntatge d’una videodansa, el realitzador-coreògraf ha de

ser un «escultor» del temps que ha de conjugar els ritmes de la coreografia i

els ritmes fílmics.
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6. Conclusió

La videodansa com a objecte transdisciplinari fa emergir una creació híbrida

en una aproximació de diferents llenguatges i disciplines artístiques. Igual que

en el cinema, la videodansa juxtaposa el llenguatge cinematogràfic que cons-

trueix el cos amb el moviment generat pel llenguatge dansístic. Els límits de

la videodansa són els propis de tots dos llenguatges, que al seu torn muten

gràcies al desenvolupament tecnològic audiovisual. La videodansa expandida

és un exemple de ruptura dels seus límits bidimensionals. No obstant això, la

videodansa està subjugada a aquests dos llenguatges artístics, traduïts en la re-

presentació del cos fragmentat en moviment. Això es deu, d’una banda, a l’ús

del cos com a objecte mitjançant el qual s’expressa la dansa i, de l’altra, a la se-

lecció premeditada de com i què cal mostrar a la pantalla. En altres paraules, el

mitjà audiovisual anteposa la mirada a l’espectador a través del punt de vista.

Com hem descrit anteriorment, el trinomi cos-càmera-muntatge en videodan-

sa està format pels tres elements clau que, a partir d’un ritme coreogràfic, en

construeixen un de nou: el fílmic. La coreografia entre dansa i càmera crea un

compàs manipulat pel muntatge audiovisual, que, al seu torn, genera el seu

ritme basat en el primer.

Amb tot això, l’híbrid videodansa ha provocat que es pugui pensar en la dansa

més enllà de l’espai teatral o escènic. La videodansa és una prolongació del cos

com un element que, tal com va descriure Deren (1945):

«assumeix el paper coreocinematogràfic que, gràcies al muntatge, com a procés
d’escriptura i unió de plànols, crea una composició coreogràfica unint els llenguatges del
cinema i dansa».
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